
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 14. 3. 2016 konané v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 hod.  

 

Přítomni: Dušan Čáslava, Zita Chalupová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila Přerovská, Zdeněk 

Smyčka  

 

Program jednání:  

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 8. 2. 2016  

2. Hřiště v Lindnerově ulici 

3. Parkování u OD Billa 

4. Peníze navíc na opravy komunikací, nacenění chodníků v ulicích Na Zákopě, 

Veverkova, Kampelíkova, Hildebrandova, chodník v Čadově ulici 

5. Oprava kanalizace v Luční ulici  

6. Vývěsky KMČ 

7. Křižovatka u hospody Na Pile 

8. Východní tangenta 

9. Různé  

 

Ad 2: Jednání KMČ navštívila paní Kateřina Mutinová, která se již dříve prostřednictvím e-

mailové komunikace zajímala o osud hřiště v Lindnerově ulici. Přišla s myšlenkou, že by se 

kromě petice na záchranu hřiště měla udělat i petice klasická papírová, a nabídla pomoc při 

obcházení občanů Pavloviček. Navrhla také, že by se hřiště mohlo využívat i k nějakým 

organizovaným akcím, například dětským dnům, táborákům, lampionovým průvodům. Další 

návštěvník jednání pan Bártík z Apoštolské církve nabídl pomoc při organizování podobných 

akcí. Předsedkyně KMČ zjistí náležitosti takové petice a sestaví text. Členové KMČ 

potvrdili zájem na zachování hřiště a shodli se na tom, že by bylo potřeba oslovit v této 

věci také sousední ZŠ Gorkého. Předsedkyně KMČ se obrátí na ředitele ZŠ Tesaříka. 

K rekonstrukci hřiště by se dal dle sdělení vedoucího OVVI PhDr. Šípa využít také mobiliář 

z jiných hřišť, která už dosloužila a budou se rušit. Předsedkyně zjistí, jak se tato možnost 

vyvíjí.   

 

Ad 3: Pan Bártík z Apoštolské církve dále vznesl opětovný dotaz, jestli je parkování u OD 

Billa skutečně lege artis nemožné. Předsedkyně KMČ potvrdila sdělení odboru dopravy, že 

vzhledem k ceduli omezující parkování na soukromém pozemku pro klienty OD Billa není 

parkování v tomto prostoru možné. 

 

Ad 4: V letošním roce uvolnil odbor dopravy pro všechny KMČ na opravy komunikací navíc 

celkovou částku 2,7 milionu Kč. KMČ musejí do konce března podat návrh na komunikaci, 

která potřebuje opravu, ale její rozsah je mimo stávající finanční možnosti KMČ. Rada města 

pak z předložených návrhů vybere ty nejpotřebnější. Nacenění chodníků v ulicích Na Zákopě, 

Veverkova, Kampelíkova a Hildebrantova, v nichž se letos budou opravovat plynové 

přípojky, je hotové. Členové KMČ se rozhodli, že z „chodníkového“ rozpočtu (300 000 Kč) 

opraví chodníky, které budou nejdříve po rekonstrukci plynovodů, chodník, na který už 

peníze nebudou, navrhne k posouzení Radě města. Dne 25. 3. opět osloví předsedkyně KMČ 

paní Matějkovou z RWE Přerov, která by už měla vědět pořadí opravovaných chodníků. 

S panem Šulcem z odboru dopravy se také jedná o rekonstrukci chodníku v Čadově ulici, 

zatím bez konkrétního výsledku ohledně projektu. 

 

Ad 5: Opravu kanalizace v Luční ulici v letošním roce potvrdila Alena Neumannová z odboru 

investic s tím, že k ní dojde v druhé polovině roku. 



 

Ad 6: Přemístění vývěsek KMČ k autobusovým zastávkám je v jednání, předsedkyně KMČ je 

v této věci v kontaktu s Ing. Milošem Hlaváčkem ze stavebního odboru, nyní se jedná o 

přesném místě osazení vývěsek. Akce se bude financovat z „nechodníkového“ rozpočtu 

KMČ. 

 

Ad 7: Ve věci nevyhovujícího řešení křižovatky Na Pile (z hlediska bezpečného zapojení 

cyklistů do dopravního provozu) předala předsedkyně KMČ náměstku Jakubcovi dopis 

požadující revizi rozhodnutí města, kterou podepsala za KMČ Pavlovičky Zita Chalupová a 

za KMČ Chválkovice PhDr. Šíp.  

 

Ad 8: Členové KMČ se rozhodli podpořit připomínky KMČ Chválkovice k plánované 

východní tangentě, které jsou adresovány odboru životního prostředí  a zemědělství 

Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

 

Ad 9: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných 

požadavků, upozornění či dohledu. Ze strany KMČ nebyly žádné požadavky.  

 

 

Schůze ukončena v 18.45 hod.                                                               Zita Chalupová  

Zapsala Zita Chalupová.                                                            předsedkyně KMČ Pavlovičky 


